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Bevezetés 
 

Az anyagösszetétel és az anyagszerkezet befolyásolja a szerkezeti anyagok 
szilárdságát, vagy az értekezésben modellanyagként is vizsgált amorf anyagok 
mágneses jellemzőit. Ezen jellemzők minősítése roncsolásos és 
roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárásokkal is lehetséges. Ilyen eljárás a 
roncsolásos anyagvizsgálatok közé tartozó keménységmérés. Alkalmazása 
azonban nehézségekbe ütközhet, ha a vizsgálat során létrehozott lenyomat 
benyomódási mélysége és a vizsgált minta vastagsága azonos nagyságrendű, 
azaz a mért keménység értéket befolyásolhatja a minta alátámasztása 
(szubsztrát hatás). A vizsgált üvegfém szalagok vastagságuk (~ 35 µm) és 
keménységük (minimum 1000 HV) miatt kitűnő modellanyagok a probléma 
tanulmányozására. A Vickers-féle mikrokeménység-mérés alkalmas ugyan az 
amorf szalagok termikus előéletének és hőkezeltségének összehasonlítására, de 
ha lehetséges célszerű lenne roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárással 
helyettesíteni. A járműgyártás fejlődése inspirálja az ilyen jellegű gyártásközi 
anyagvizsgálati eljárások tudásbázisának megteremtését, továbbfejlesztését. 
[1]  

A Budapesti Műszaki és Gazdaság Tudományi Egyetem Közlekedésmérnöki 
Kar Járműgyártás és -javítás Tanszékén több mint egy évtizedes múltra tekint 
vissza az üvegfémek közlekedésben és járművekben való alkalmazhatóságának 
vizsgálata [2, 3, 4, 5, 6]. Jellegzetes mágneses tulajdonságaik [7] miatt például 
nagyérzékenységű mágneses térmérő szenzorként (Fluxset) alkalmazzák [8]. 

Az értekezés számos kutatási eredménye az üvegfém szalagok alkalmazási 
lehetőségeihez kapcsolódik. Ilyen például felületi keménységük benyomódási 
mélység alapú vizsgálata. Maga a témája az üvegfémek – téli közlekedést 
elősegítő – kültéri fűtőszálként való alkalmazásának vizsgálataihoz fűződik, 
ahol a hosszú idejű, magas hőmérsékletű üzem előidézheti az amorf szalag 
teljes vagy részleges szerkezeti relaxációját illetve átkristályosodást.  

Ennek kimutatására másik – ígéretes roncsolásmentes – vizsgálat a – főleg 
elektronszerkezeti információkat hordozó – termofeszültség-mérés, ami nem 
igényel szabványos próbatestet, nincsenek a mérést zavaró mechanikai jellegű 
hatások és könnyen automatizálható. 

 A dolgozat fő célkitűzése a két módszer összehangolása egyszerű szerkezeti 
és amorf modellanyagok vizsgálata esetén. Ilyen modellanyagok lehetnek az 
egyszerű szénacélok, amelyekben a keménység változásával együttjáró 
szerkezetváltozások jól dokumentálhatók. Az üvegfémek ugyancsak ígéretesek 
ebből a szempontból, mert széleskörűen változtatható összetételviszonyaik 
mellett egyfázisú rendszerek, ami lehetővé teszi ötvözőik hatásának független 
vizsgálatát. Vizsgálatuk azért is előnyös, mert előállításukból adódó geometriai 
adottságaik segítségével a keménységmérés metodikai korlátai (szubsztrát 
hatás) és a termofeszültség-mérés anyagtudományi hátterének (fázisviszonyok 
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értelmezése) jól tanulmányozható. Az üvegfémekkel ellentétben az 
értekezésben vizsgált szénacélok szerkezeti átalakulásai jól ismertek, így a 
termofeszültség eredmények változásai – jól definiált folyamatokhoz köthetők. 

 
Irodalmi áttekintés  
 

Az üvegfémek 
 

Az üvegképző hajlam (Glass Forming Ability, GFA) az olvadéknak az a 
tulajdonsága, ami kifejezi, hogy milyen átlagos hűtési sebesség alkalmazása 
mellett kerülhető meg benne a kristálycsírák keletkezése (1. ábra). Az 1. ábra a 
hőmérséklet függvényében sematikusan ábrázolja két termodinamikailag eltérő 
üveg anyag (G(v1) és G(v2)) entalpiáját (H), entrópiáját (S), valamint 
fajtérfogatát (V). Ezen üveg anyagok eltérő hűtési sebessége befolyásolja a 
rájuk jellemző szabad térfogatot. Az 1. ábra mutatja továbbá, hogy az olvadék 
fázis lassú lehűlés során egy jellemző, állandó hőmérsékleten (Tolv) 
kristályosan megszilárdul, miközben törésszerűen változik az entalpiája, 
entrópiája és fajtérfogata, ami minden elsőrendű fázisátalakulásra érvényes. 

 

 
 

1. ábra: G(v1) ill. G(v2) különböző hűtési sebességgel előállított üvegek 

termodinamikai állapotjelzőinek és függvényeinek változása az 

üvegátalakulás során. ( A Tg üvegesedési hőmérséklet (Tg1 és Tg2) nem egy 

adott érték, hanem a körülményektől függő „tartomány”. ) 
a [9] alapján 

 
Ez az átalakulás tehát egy - az összetételre jellemző - határozott 

hőmérsékleten megy végbe. Ha azonban az üvegképző olvadékot gyorsan 
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hűtjük, akkor az túlhül, azaz a megszilárdulási/olvadási hőmérsékletnél 
alacsonyabb hőmérsékleten dermed meg. A rá jellemző kristályos 
rácsszerkezet így nem alakul ki, hanem úgynevezett üvegfázis jön létre. Ez az 
üvegképződési hőmérséklet nem határozott érték, hanem a hűtési 
körülményektől függ [8]. 

Az üvegképződés rendkívül nagy hőelvonást igényel, ami speciális 
eljárásokkal valósítható meg [10; 11].  

Közös vonásuk, hogy a segítségükkel előállított amorf anyagok legalább egy 
méretben korlátozottak (aminek nagysága az üvegképző hajlamtól függ), 
ugyanis csak így érhető el az üvegállapot létrehozásához szükséges megfelelő 
nagyságú hőelvonás, min. kb. 8 Jcm-2s-1. [12] 
 
Az amorf anyagok hőkezelése során szerkezeti relaxáció következik be, ami 
kristályosodási hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékletű üveg állapotból 
kiinduló termikusan aktivált folyamat. A szerkezeti relaxáció során a befagyott 
atomszerkezet adott belső egyensúlyt ér el rövidtávú atomi átrendeződések 
révén. A szerkezeti relaxációt nanoszemcsés csíraképződés és nanokristály 
képződése követi. A szerkezeti relaxáció során lejátszódó strukturális 
változások több fizikai tulajdonság változását eredményezik. Ilyen változások 
jelentkeznek például a mechanikai és a mágneses tulajdonságokban. [13; 14; 
15; 16; 17; 18; 19] 
Az üvegfémek mechanikai tulajdonságainak változása tanulmányozható 
Vickers-féle mikrokeménység-mérés (MSZ EN ISO 6507-1) segítségével.   

A vizsgált üvegfémekben kovalens kötés található, ami megmagyarázza a 
fémes kötésnél nagyobb keménységet és ridegséget. Az üvegképzési hajlam 
elősegítése érdekében metalloidokat (esetünkben B, Si) is tartalmaznak. A 
metalloidok mennyisége tovább növeli keménységüket csakúgy, mint a 
hőkezelésük. [20; 21] 

A nagy keménység és az előállításból fakadó speciális geometria miatt 
elengedhetetlen a keménységmérésük során fellépő hatások vizsgálata. 
 

Keménységmérés során fellépő fizikai jelenségek 
 
Ismert probléma, hogy vékony minták keménységének meghatározásánál 

szubsztrát hatás léphet fel. Ezért a keménységmérésnek szigorú paraméterei 
vannak [22]. Ezen paramétereket a vizsgát anyag plasztikus-elasztikus 
viselkedése határozza meg. [23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30;31] 

Az átlagosan maximum 10 µm-es átlójú lenyomat miatt az ilyen geometriájú 
anyagok vizsgálatánál elterjedt a mélység irányú keménységmérés, az Oliver 
és Pharr módszer [32], amely elvét a 2. ábra mutatja.  
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2. ábra: Keménységmérés terhelőerejének benyomódási mélység függvénye  

a [33] alapján 
 

A korábban említett szubsztrát hatás, azonban ennél a típusú vizsgálatnál is 
felléphet, ezért célszerű lenne azonos anyagszerkezeti információkat hordozó 
roncsolásmentes eljárás alkalmazása, mint például a termofeszültség-mérés. 
 
A termofeszültség 
 

Seebeck 1822-ban kimutatta, hogy két különböző fémből (A; B) álló zárt 
áramkörben áram folyik az „a” és „b” pontok között, ha a csatlakozási pontok 
„c” és „d” eltérő hőmérsékletűek T1, T2 (T1≠T2) (3. ábra). 

 
3. ábra: Termoelektromos áramkör sematikus vázlatrajza 

az [36] alapján 
 

Az eljárást főleg különböző speciális geometriájú anyagok vizsgálatára 
alkalmazzák. [35; 36; 37; 38; 39; 40] 
 

Következtetések 
 

Az irodalomból alapján amorf üvegfémek topológiájára és morfológiájára is 
léteznek kristályos anyagokból származtatott modellek. Ezen modellek 
alkalmazásával bizonyos amorf tulajdonságok magyarázata nem kellőképp 
definiált. Ilyen például az amorf anyagok szerkezeti relaxációja és 
kristályosodása.  

Értekezésemben ezért ennek a két jelenségnek a vizsgálatát tűztem ki célul 
Vickers-féle mikrokeménység-mérés és termofeszültség-mérések 
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alkalmazásával. A vizsgálati módszerekkel kapcsolatos több metodikai 
kérdésben az irodalom általános megállapításokat tesz kristályos tömbi 
anyagok vizsgálatát illetően, ilyen például a vékony minták keménységmérése, 
vagy az egyes anyagi jellemzők ötvözőfüggése. [12; 41; 42]  
 

Célkitűzések 
   
1.  Vickers-féle mikrokeménység-mérés vékony üvegfém szalagokon: 

A szubsztrát hatás kritikai elemzése a Vickers-féle mikrokeménység-mérés 
folyamatában. 
 

2.  Termofeszültség-mérés:  
a) A termofeszültség-mérés alkalmazása kristályos (ötvözetlen szerkezeti-, 
nemesíthető szerkezeti- és rozsdamentes acél) anyagok hőkezelésekor 
végbemenő fázisátalakulások kimutatására, illetve a kapott eredmények 
összevetése keménységmérési eredményekkel.  
b) FeB, FeCrB üvegfém szalagok hőkezeltségi állapotának kimutatása 
termofeszültség-méréssel.  
 

3. A termofeszültség és a keménység közötti kapcsolat feltárása a hőkezelés 
szempontjából jellemzően viselkedő kristályos és amorf fémek esetében. Ezen 
összefüggés segítségével a termofeszültség értékéből következtetni lehet a 
hőkezelés okozta szerkezeti változásra.  
 

A kutatás során felhasznált eszközök, vizsgált anyagok 
 
Vickers-féle mikrokeménység-mérés (MSZ EN ISO 6507- 1 :2006): 
 

Vickers-féle mikrokeménység-méréseim során az alkalmazott terhelőerő 
minimuma 0,1962 N (20 p) maximuma 0,7848 N (80 p).  

Vizsgálataimat két mikrokeménység-mérő berendezéssel azonos nagyságú 
terhelőerők mellett végeztem: 
• Hanemann D32 típusú Vickers-elvű mikrokeménység-mérő (Gyártási szám: 

823975). A berendezésben a kisméretű, igen finoman csiszolt 136°-os 
gyémántgúlát az anyagvizsgálathoz használt mikroszkóp tárgylencséjébe 
erősítik úgy, hogy a gúla szimmetriatengelye egybe essék a lencse optikai 
tengelyével. A keletkezett lenyomat átlói mérőokulárral mérhetők. A 
keménység mérőszáma a makro eljárással azonos módon a lenyomat átlóiból 
számítható. 

• CSM Micro-Combi Tester integrált mikrokeménység-mérő és mikrokarc-
elemző (Gyártási szám: S/N 06-207). A berendezés V-F 53 jelű Vickers-
gyémántgúla szúrószerszámmal rendelkezik és a keménységmérés 
kiértékeléséhez az Oliver & Pharr eljárást (EN ISO 145777-1) alkalmazza. 
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Azaz a benyomódási mélységből számítja a keménységet. Ehhez a vizsgálati 
módszerhez speciális mintarögzítő módszert dolgoztam ki (4.ábra). 

 
4. ábra: Vákuumos szubsztráton történő keménységmérés   

 
A keménységméréskor esetlegesen fellépő szubsztrát hatás elkerülése végett 

megvizsgáltam a szubsztrát mérés közbeni deformációját. 
 

Alakváltozás mérése nyúlásmérő bélyegekkel, HBM Hottinger MGC 
nyúlásmérő berendezés [43]:  
 
A mérés elve az, hogy mechanikai igénybevételnek kitett elektromosan vezető 
huzal ellenállás változása arányos az elektromos vezető deformációjával. Ilyen 
klasszikus kivitelű nyúlásmérő ellenállások vázlatát mutatja az 5. ábra.  
 

 
5. ábra: Nyúlásmérő ellenállás kivitelek (a) klasszikus kivitelű, huzalos, (b) 

fóliaellenállás, (c) keresztérzékenység csökkenésére alkalmazott kivitel  
 

A nyúlásmérő ellenállás az egy pontban mérő eszközök csoportjába tartozik, 
felragasztásának irányában, bázishosszának megfelelően ad információt a 
vizsgált pont átlagnyúlásáról. A mérőbélyegek terhelés hatására kialakuló 
ellenállás-változása a vezető ellenállás változásából, valamint az 
ellenállásanyag fajlagos ellenállás-változásából adódik.  
A mérőbélyegeket Wheatston-hídba kötve használjuk a mechanikai 
igénybevétel hatására kialakuló ellenállás változás meghatározására. A 
berendezés segítségével a szubsztrátban ébredő deformáció (ε: fajlagos nyúlás) 
mérhetővé vált a keménységméréskor alkalmazott terhelőerő függvényében. 
Ez a jelenség csak az amorf mintáknál alakult ki, ugyanis, az értekezésben 
modellanyagként vizsgált ötvözetlen szerkezeti-, nemesíthető szerkezeti- és 
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rozsdamentes acél mind tömbi minta, amely vizsgálatához makro Vickers-
eljárást alkalmaztam. 
 
Vickers-féle makrokeménység-mérés: 
 

HPO 13/6062 (Gyártó: VEB Werkstoffprüfmaschinen Leipzig) 
keménységmérő berendezést használtam a kristályos minták makro Vickers- 
keméménységének meghatározásához. Az alkalmazott terhelés 30 kp, a 
terhelés ideje 5 s volt. A roncsolásmentes vizsgálatra való áttérés ebben az 
esetben nagyon fontos, mivel a létrejövő lenyomat mérete nagyságrendekkel 
nagyobb, mint a Vickers-féle mikrokeménység-mérés esetén. Azaz a 
termofeszültség-mérésnek kristályos minták szövetszerkezeti változásait is 
érzékelnie kell.   
 
Termofeszültség-mérés: 
 

A mérőberendezés (6. ábra) két termokörből áll. A hőmérséklet különbség 
méréséért felelős a réz-konstantán párosból álló termopár, míg a másik kör a 
mérendő munkadarabból, és az ehhez csatlakozó réz anyagú 
mérőberendezésből áll .A mérési eljárás során az anyag felületét a két eltérő 
hőmérsékletű tapintótű pontszerűen érinti meg. Az egyik a melegpont, amit 
szobahőmérséklethez képest fűtünk fel 1-7 K-nel magasabb hőmérsékletre. A 
felfűtés során a hőmérsékletet regisztráljuk. A másik tapintótű a hidegpont, 
ami szobahőmérsékletű. A két eltérő hőmérsékletű tapintótű között mérhető a 
feszültség. A mérés elvéből adódik, hogy a mérési eredményt nem befolyásolja 
a felületi minőség, illetve homogén egyfázisú minta esetén a két tapintótű közti 
távolság [44].  

 

6. ábra: Termofeszültség mérésére szolgáló mérőkészülék 
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A termofeszültség-mérés sajátossága, hogy mindig a pillanatnyi hőmérsékleten 
lehetséges a feszültség mérése. A mérés reprodukálhatóságának elemzéséhez 
elvégeztem a termofeszültség-mérő eljárás termovíziós vizsgálatát. 
 
Termovíziós vizsgálat, GUIDIR IR928 (928+), infravörös hőkamera 
(gyártási szám: 09281840): 
 
 A berendezés a tárgyak által kibocsátott hőenergia mérésére szolgál. Minden 
test infravörös sugárzást bocsát ki magából, ha hőmérséklete nagyobb az 
abszolút nulla foknál. Ez a sugárzás az emberi szem számára láthatatlan, a 
látható fény hullámhosszánál nagyobb hullámhosszúságú (0,75-1000 µm) 
elektromágneses hullám, - az elektromágneses spektrum azon része - amit 
hőként érzékelünk.  

Ebből a spektrumból a kamera a 8-14 µm-es tartomány érzékelésével 
érintkezés nélküli hőmérséklet eloszlás vizsgálatára alkalmas, infravörös 
hőtérképet készít. 
 
A kutatómunkám során vizsgát kristályos anyagok (1. táblázat):  

 
1. Táblázat 

  Rövid jel 
Számjel        

(MSZ EN 
10027-2) 

MSZ 
4360 

Ötvözetlen 
szerkezeti acél 

S235JR (MSZ EN 10025) 1.0038   

C45E (MSZ EN 10083) 1.1191   Nemesíthető 
szerkezeti acél 51CrV4  (MSZ EN 10083)  1.8159   

Korrózióálló 
acél 

X105CrMo17 (DIN / SEW) 1.4125 KO 14 

 

Kutatómunkám során vizsgált amorf anyagok:  
 

− Fe100-xBx: FeB15; FeB16; FeB25;  
 
− Fe85-xCrxB15: FeCr0,8B15; FeCr1,6B15; FeCr3B15; FeCr4,5B15; FeCr7B15; 

FeCr8B15; FeCr10B15; FeCr12B15; FeCr13B15; FeCr15B15; FeCr20B15;  
 
− Fe40Ni40Si6B14:  

„a” típus: 12 x 0,0365 mm  
„b” típus: 6 x 0,022 mm 
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Kísérleti eredmények 
 
Rugalmas és a maradó alakváltozási jelenségek kimutatása Vickers-
keménységmérés esetén:  
 

Fe84,2Cr0,8B15 üvegfém szalag felületén végzett Oliver & Pharr-féle mikro 
Vickers-keménységmérés esetén a benyomódási mélység bázisaként 
értelmezett kontakterőt növelve a benyomódási mélység szórása nagyobb 
terhelőerők esetén (0,3924-0,7848 N; 40 – 80 p) jelentős mértékben 
csökkenthető. A 0,7848 N (80 p) terhelőerő-benyomódási mélység görbék 
benyomódási mélység szórása ezzel a módszerrel 0,5 µm-re csökkent (7. ábra). 
 

 
7. ábra: A hőkezeletlen Fe84,2Cr0,8B15 üvegfém minta 0,7848 N (80 p) 

terhelőerő hatására kialakuló terhelőerő (Fn) – benyomódási mélység (Pd) 

diagramjai 
 

Maradó 
alakváltozás 

görbék 

Rugalmas + 
maradó 

alakváltozás 
görbék 
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Szubsztrát hatás vizsgálata 
 

A 8. ábra műgyanta, réz, acél, kevertkerámia, oxidkerámia és 
keményfém szubsztrátokon mutatja a Fe40Ni40Si6B14 hőkezeletlen üvegfém 
átlagos keménységét a terhelőerő függvényében.  
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8. ábra: A 36,5 µ vastagságú Fe40Ni40Si6B14 minta mikrokeménysége 

műgyanta, réz, acél, kevertkerámia, oxidkerámia és keményfém szubsztráton 

 

Egyértelműen látszik, hogy egy határozott mérési erőtartományban (40-80 p) 
az eredmények közötti különbség a mérések szórásán belül van. 
 
Mikrovickrers lenyomat körüli deformáció – mérési folyamatot követő – 
topográfiai változása: 
 

Hőkezeletlen állapotú Fe84,2Cr0,8B15 üvegfém szalag vizsgálatakor a 
lenyomat által keltett feszültség hatására a maradó alakváltozás a 
keménységméréstől eltelt idő függvényében változik, azaz a minta relaxálódik, 
amire a lenyomat környezetében kialakult deformáció változása utal (2. 
táblázat). Ez a változás a szúrószerszám eltávolítását követő 60 s-on belül 
végbemegy. Ezalatt a berepedt tartományokon kívül a lenyomat közvetlen 
közelében lévő deformált felület is változik.  
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2. Táblázat 

Felvétel készítésének ideje a 
keménységmérés végétől számítva (s)  

20 

 

40 

 

60 

 
 
Amorf ötvözetek izoterm hőkezelés hatására bekövetkező szerkezeti 
relaxációja és kristályosodása: 
  

A FeB15 rövidtávú (1 óra), magas hőmérsékletű (350; 400˚C) 
izoterm hőkezelés hatására a kristályosodási folyamat megindulásának 
eredményeként a termofeszültség görbe Seebeck-együtthatója növekszik (9. 
ábra).  
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9. ábra: FeB15 1, 2 és 8 órás hőkezelése 400˚C-on 



 13 

 
A termofeszültség összetétel függése Fe85-xCrxB15 amorf ötvözetekben: 

 
A 10. ábra a Fe85-xCrxB15 (X= 0,8; 1,6; 3; 4,5; 7; 8; 10; 12; 13; 15; 20%) amorf 
ötvözetek termofeszültség változását mutatja adott állandó ∆T értéknél 
(∆T=3,0 K) a Cr tartalom függvényében. A görbének 3-4 %-os 
krómtartalomnál maximuma van. A jelenség rejtett szerkezetátalakulásra utal. 
Ez a kísérleti eredmény alapvető hasonlóságot mutat a kristályosodási entalpia 
[43], a kristályosodási hőmérséklet [43], a mikrokeménység [12] és a 
ferromágneses csatolás erősségét jellemző mágneses momentum 
(kötéserősség) [44] Cr-tartalom függésével.  
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10. ábra: Fe85-xCrXB15 alapállapotú üvegfémek termofeszültsége a Cr tartalom 

függvényében. (∆T=3,0 K) 
 

Krisályos ötvözetek (szerkezeti, nemesíthető és korrózióálló acélok) 
fázisviszonyainak és termofeszültségének kapcsolata: 
 

Szerkezeti és nemesíthető acélok vizsgálatán kívül egy korrózióálló 
acéltípus vizsgálatát is elvégeztem. Hőkezelt X105CrMo17 korrózióálló acél a 
többi kristályos anyaghoz hasonlóan szintén pozitív Seebeck-együtthatójú 
(11. ábra). Az X105CrMo17 (aq) hőkezeletlen alapanyag valamint olaj, víz 
illetve cseppfolyós nitrogén hűtőközegben lehűtött minták között nagymértékű 
termofeszültség különbség (11. ábra) állapítható meg. 
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11. ábra: Különböző hőkezeltségű X105CrMo17 korrózióálló acél 

termofeszültség görbéi [S7] 
 
Összefoglalás 
 
1. Vickers-féle mikrokeménység-mérés:  
 
• Kritikai elemzésnek vetettem alá a Vickers-féle mikrokeménység-mérések 

során gyakran idézett szubsztrát hatást – amely vékony minták 
keménységmérésekor léphet fel. Ezzel összefüggésben megvizsgáltam a 
Vickers-féle mikrokeménység terhelésfüggésének jelenségét különböző 
szubsztrát anyagokon. A szubsztrát rugalmas deformációját nyúlásmérő 
bélyegekkel határoztam meg. Vizsgálataim alapján szubsztrát hatás az 
általam alkalmazott mérési erőtartományban nem lép fel. Az alkalmazott 
terhelőerő tartományban a mért Vickers-keménység értéke hibahatáron belül 
azonos. 

• Megterveztem egy vákuumos elven működő mintarögzítő berendezést 
(szubsztrátot) és kidolgoztam egy mérési eljárást, amely segítségével 
alkalmazható az Oliver & Pharr (EN ISO 145777-1) eljárás üvegfém 
szalagok felületén történő mikrokeménység méréhez. 

 
2. Termofeszültség-mérés:  
 
• Megvizsgáltam Fe alapú üvegfémek termofeszültség változását a metalloid 

(B) tartalom függvényében, valamint Cr ötvöző arányának módosításakor 
állandó metalloid tartalom mellett. A termofeszültség-hőmérsékletkülönbség 
görbék hőkezelések hatására bekövetkező változásait követtem nyomon. 
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•  Fe-B kétkomponensű ötvözetekben a metalloid tartalom növelésével (az 
alapfém koncentrációjának csökkenésével) a termofeszültség görbe negatív 
irányba tolódik el. 

• A Fe85-xCrxB15 ötvözetek termofeszültség görbéinek ∆T=3,0˚C 
hőmérsékletkülönbség esetén 3-4%-os krómtartalom esetén maximumuk 
van. 

• Összetételtől függetlenül az izoterm relaxációs hőkezelések hatására a 
termofeszültség görbe ugyancsak negatív irányba tolódik, aminek 
legkézenfekvőbb magyarázata annak feltételezése, hogy ezt a jelenséget a 
befagyasztott szabad térfogat csökkenése okozza. Ez az egységesen 
megfigyelhető jelenség világosan elkülönül a nagyobb hőmérsékleten lezajló 
kristályosodási folyamatokra jellemző termofeszültség változásától. 

 

3. A termofeszültség és a keménység közötti kapcsolat feltárása: 
 
• Szerkezeti-, nemesíthető szerkezeti- és martenzites rozsdamentes acélok 

termofeszültség és Vickers-keménység változása a termikus előélettől függ. 
Egyértelmű összefüggés van a ferrit fázis megjelenése (lassan hűtött ferrit-
perlites szerkezetű C45 acél) és a termofeszültség növekedése között. Ezzel 
ellentétben a negatív irányba történő eltolódás megfelel a martenzites fázis 
domináns megjelenésének. Ezzel a két alapvető termofeszültség értékkel jár 
együtt a mechanikailag lágy illetve kemény állapot (kis és nagy Vickers-
keménység értékek). 

• Fe85-xCrxB15 amorf üvegfém szalag kristályosodási folyamatát a 
termofeszültség görbe vizsgált intervallumon belüli pozitív irányú eltolódása 
és Seebeck-együtthatójának növekedése jellemzi.  

• Fe85-xCrxB15 amorf üvegfémek szerkezeti relaxációját a termofeszültség 
görbe vizsgált tartományon belüli negatív irányú eltolódása jellemzi. 
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Új tudományos eredmények összefoglalása tézisekben 
 
1) Vákuumos elvű rögzítési módszert (760 mbar ≤ P < 850 mbar) dolgoztam 

ki megközelítőleg 12 x 0,035 mm keresztmetszetű üvegfém szalagok 
Oliver & Pharr-szerinti (EN ISO 145777-1) felületi Vickers-féle 
mikrokeménység-mérésére, aminek alkalmazhatóságát vizsgálatokkal 
támasztottam alá [S13; S14].   

 
2) Megvizsgáltam ~35 µm vastag, hőkezeletlen üvegfém szalagok Vickers-

féle mikrokeménység-mérésénél a szubsztrát hatás terhelőerő függését 20-
100 p (0,1962-0,981 N) terhelőerő tartományban:  
a) Meghatároztam a rugalmas és a maradó alakváltozási jelenségeket 

Fe84,2Cr0,8B15 üvegfém szalag felületén vákuumos elvű rögzítés 
esetén.  

b) Megállapítottam, hogy hőkezeletlen, 36,5 µm vastag Fe40Ni40Si6B14 
üvegfém szalag mért Vickers-féle mikrokeménysége különböző 
anyagú szubsztrátok esetén 40-80 p (0,3924-0,7848 N) terhelési 
tartományban a szubsztrát anyagától független (a mérési hibahatáron 
belül azonos). [S13; S14]   

 
3) Hőkezeletlen, ~35 µm vastag Fe84,2Cr0,8B15 üvegfém szalagokban 

klasszikus fénymikroszkópos vizsgálattal kimutattam a mikrovickrers 
lenyomat körüli deformáció – mérési folyamatot követő – topográfiai 
változását (relaxálódását). [S13; S14]   

 
4) Termofeszültség vizsgálattal kimutattam FeB15 és FeB25 amorf ötvözetek 

250˚C izoterm hőkezelés hatására bekövetkező szerkezeti relaxációját 
valamint 350 és 400˚C izoterm hőkezelés hatására bekövetkező 
kristályosodását. [S8; S9] 

 
5) Kimutattam, hogy Fe85-xCrxB15 üvegfém szalagok ∆T=3,0 K-hez tartozó 

termofeszültségének a Cr-tartalom függvényében kis krómtartalom esetén  
(X=0,8; 1,6; 3) lokális maximuma van. Ez a kísérleti eredmény alapvető 
hasonlóságot mutat ugyanezekben az ötvözetekben a kristályosodási 
entalpia [43], a kristályosodási hőmérséklet [43], a mikrokeménység [12] 
és a mágneses momentum [44] Cr-tartalom függésével. [S8, S10]  

 
6) Megállapítottam, hogy ötvözetlen és nemesíthető szerkezeti-, valamint 

martenzites korrózióálló acélokban (S235JR; C45E; 51CrV4 és 
X105CrMo17) az edzési folyamattal járó keménységnövekedés maga után 
vonja a termofeszültség-mérési pontokra illesztett egyenes mérési 
tartományban felvett értékeinek és Seebeck-együtthatójának csökkenését. 
Ennek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a termofeszültség 
görbék paramétereinek változása alapvetően a martenzit fázis 
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kialakulásával áll összefüggésben, tehát a termofeszültség vizsgálat 
roncsolásmentes anyagvizsgálati eljárásként alkalmazható. [S6; S7; S12]   
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